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Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö

Kirjallisuuspalkintojen jako 28.4.2015

Arvoisat läsnäolijat!

On jälleen aika palkita tehdystä työstä. Tänä vuonna palkitaan 25 erilaista julkaisua, joka on
normaali määrä. Lisäksi jaetaan kaksi kunniapalkintoa ja yksi standaari pitkäaikaisesta toiminnasta
säätiön tarkoitusperien hyväksi ja Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön tavoitteiden
edistämisestä. Perinteisellä tavalla palkitaan nuoria upseereita heidän kirjoituksistaan
Sotilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa. Palkintojen yhteisarvo on 58 000 euroa.

Palkittavien teosten aihepiirit ovat perinteisiä. Suurin osa käsittelee historiaa suppeammassa ja
laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi palkittavien joukossa on väitöskirjoja, kaunokirjallisuutta,
kuvateos, DVD sotahistoriasta ja musiikki CD. Väitöskirjoja on tällä kertaa palkittavana kaksi.

Sotilasprofessori evl Jari Rantapelkosen johtama säätiön pätevä asiantuntijalautakunta on tehnyt
mittavan työn palkittavia teoksia arvioidessaan. Säätiön hallitus esittää lautakunnalle ja sen
puheenjohtajalle parhaat kiitokset työstä, jonka perusteella on ollut helppo tehdä
palkitsemispäätöksiä.

Erilaisia teoksia on vaikea panna paremmuusjärjestykseen, koska mitään absoluuttista
hyvyysmittaria ei ole. Arvioinnissa tärkeimmälle sijalle on asetettu säätiön sääntöihin kirjattu
perusperiaate eli sotilaallista ammattitaitoa edistävät julkaisut. Lisäksi arvioinnissa on otettu
huomioon kunkin teoksen vaikuttavuus, sisällön mielenkiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys,
laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen vaadittu työmäärä. Lopputulos on eri tekijöiden synteesin tulos.

Palkitsemiset toteutetaan niin, että ensiksi jaetaan kunniapalkinnot ja säätiön standaari. Sen
jälkeen jaetaan kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä. Lopuksi palkitaan nuoria upseereita
heidän lehtiartikkeleistaan. Palkitut saavat kunniakirjan ja palkintorahat maksetaan suoraan
pankkitileille.

Säätiön asiamies, komentajakapteeni Marko Varama osallistuu kanssani palkintojen jakoon.
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Kunniapalkinto

Komentaja evp. ST Ove Enqvistin kirjallinen tuotanto alkaa vuonna 1981 kirjalla Mäkiluoto -
Mackilot-MacElliot. Tämän jälkeen häneltä on ilmestynyt lähes vuosittain kirja, jonka aihepiiri
liittyy läheisesti rannikkotykistöön. Kuluneiden vuosien aikana hänelle on kertynyt laaja kirjallinen
tuotanto, jossa esiintyvät seuraavat kohteet kuten:
- Isosaari
- Kuivasaari
- Vallisaari
- Järvö
- Robert Kajanuksen sauna ja huvila
- Kuninkaansaari

sekä organisaatiot ja yhdistykset, kuten:
- Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
- Rannikkotykistökoulu
- Suomenlinna
- Rannikkotykistöupseeriyhdistys
- Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Lisäksi julkaisuihin kuuluvat väitöskirjan lisäksi sellaiset teokset, kuten Itsenäisen Suomen
rannikkotykit, Suomenlinnan tykkipolku, Puolustusvoimien teknillisen tarkastustoiminnan
historiikki, Tykkien ja ihmisten saaret.

Tänä vuonna arvosteltavana on ollut Ove Enqvistin julkaisu Suomen Rannikkotykit - Coastal Guns in
Finland, joka on erinomainen lähdeteos rannikkotykistön historiasta. Siinä käydään läpi
rannikkotykistön historia maailmalla ja Suomessa, Suomen tykkihankinnat, tykkien korjaustoiminta
ja oman tykkiteollisuuden kehittyminen. Se on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi. Kirjasta
huomaa, että kirjoittaja tuntee aihealueen erinomaisesti dokumentoiden aselajin ja
rannikkotykkien historiaa. Havainnollinen ja hienosti kuvitettu teos käy lahjakirjasta ja toimii
lähde- ja hakuteoksena.

Säätiö myöntää komentaja evp. ST Ove Enqvistille 7000 euron kunniapalkinnon hänen
pitkäaikaisesta tuotannostaan ja julkaisustaan vuodelta 2014.

Ye-evl evp. valtiotieteen tohtori Esa Seppänen on Neuvostoliiton ja Venäjän asiantuntija. Hänen
ensimmäinen kirjansa on vuodelta 1971: Sissisota - Aikamme sota. 2000-luvun alussa hän aloitti
merkittävän kirjallisen tuotannon, jossa Neuvostoliitto ja Venäjä ovat olleet keskeisessä asemassa.
Hänen tuotantonsa avulla on voitu luoda laaja kuva Neuvostoliittoon ja sen seuraajaan Venäjään
sekä Suomen asemaan suurvallan naapurina.

 Adjutanttina Kekkosen linjalla, 1980
 Kuuma elokuu – musta lokakuu 1993 Moskovassa, 2001
 Avaran sielun anarkia, 2002
 Miekkailija vastaan tulivuori, 2004
 Itäsuhteiden kolmiodraama Kekkonen-Breznev-Kosygin 1960–1980, 2007
 UKK: n syvä jälki – perintö vai painolasti?, 2009
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 Venäjä – vanha tuttu, vaan niin vieras, 2010
 Idänkaupan isäntä, 2011
 Venäjä. Myyteille kyytiä!, 2012

Viime vuonna häneltä ilmestyi kirjat Kuka Kekkonen? ja Venäjä tienhaarassa.

Kuka Kekkonen? kirjassa useat kirjoittajat muistelevat aikaansa Kekkosen palveluksessa. Kirja on
kiinnostava kokoelma avustajien näkökulmia Kekkoseen. Harvemmin adjutanttien ja
hovimestarien tai saunaseuran kokemuksia on kirjattu ylös. Kirja on erittäin sujuvasti kirjoitettu ja
siinä on runsaasti hyviä valokuvia. Suurmies läheltä nähtynä, siinä kirjan on suurin ansio.

Kirja Venäjä tienhaarassa yllättää, aihe ei. Aihe Venäjä on suomalaisille aina niin läheinen ja
tärkeä, mutta edelleen liian vähän ymmärretty. Kirja osuu yllättävän hyvin maaliin sillä Venäjä on
tienhaarassa, jälleen. Samalla kirja avaa mielenkiintoisella tavalla nykyistä epävarmaa aikakautta
venäläisen kansan ja yhteiskunnan kautta tarkasteltuna. Tavallisten venäläisten arki, vaikka sitä
pidetään erillisenä suurvaltapolitiikasta, onnistuu kertomaan samalla siitä, millaisten ongelmien
kanssa Venäjä maailmanpolitiikassakin painii parhaillaan. Kirja antaakin mahdollisuuksia tulkita
Venäjää, kukin lukija omalla tavallaan. Monipuolinen teos perustuu syvälliseen tuntemukseen ja
lähteisiin siitä mitä Venäjällä ajatellaan itsestä, Venäjästä ja maailmasta. Kirjassa Venäjää
tarkastellaan ennen kaikkea yhteiskunnallisesta ja sosiologisesta näkökulmasta, jota kuorrutetaan
paitsi venäläisellä kirjallisuudella niin aikamme venäläisiin kohdistetuilla mielipidekyselyillä.

Säätiö myöntää ye-evl evp. valtiotieteen tohtori Esa Seppäselle 7000 euron kunniapalkinnon
hänen pitkäaikaisesta tuotannostaan ja julkaisuistaan vuodelta 2014.

Standaari

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö standaari, jossa kolmikielekkeisen sinipohjaisen
standaarin keskellä on kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön sinettitunnus, on tarkoitettu
säätiön arvokkaimmaksi huomionosoitus- ja palkitsemisesineeksi.

Säätiö haluaa palkita majuri, ST Marko Palokankaan hänen pitkäaikaisesta työstään Kenraali
Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön hallituksessa vuosina 2006–2015 säätiön standaarilla.
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Kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä

Prkenr evp. ST, Pentti Airio: ”Aseveljeys, saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa 1941 – 1944”
Kirja ja mukana oleva DVD-levy antavat lisävalaistusta, miten saksalaisten läsnäolo Itä-Lapissa
koettiin jatkosodassa 1941–1944. Teos antaa lisävalaistusta aseveljien ihmissuhteista ja
liittolaisuuden olemuksesta syvyydestä. Pentti Airio on tarkastellut sotavuosia Itä-Lapissa käyttäen
aineistonaan aikaisempien tutkimusten lisäksi Suomen, Saksan ja Ruotsin arkistolähteitä. Teos on
tarkkaa ja rikasta faktoiltaan sekä siinä kuvataan laajasti sodan taustoja. Kirjassa on perustekstin
lisäksi kuvin varustettuja tietolaatikoita, joissa on monia mielenkiintoisia aseveljeyteen liittyviä
yksityiskohtia.

Ye-evl Pekka Haavikko: Lehtojärvi "Kylä seitsemän vaaran syleilyssä"
Teos on ainutlaatuinen kertomus Lehtojärven kylän alueesta noin 25 kilometriä Rovaniemen
keskustasta luoteeseen. Kertomus alkaa aina 9000 vuoden takaisesta hirvenpään löytymisestä,
jatkuen 1700-luvun asutuksen alkuhetkistä nykypäivään saakka. Teos on hienosti tehty historiikki
ja kattavasti esitetty monipuolinen kokonaisuus kylän toiminnasta. Tyylikkään näköinen kirja on
hyvin tehty ja se on aikaansaatu Lehtojärven kylätoiminnan kolme vuosikymmentä kestäneen
uurastuksen kunniaksi. Kirja on onnistunut löytämään ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet koko kylän
toimintaa ja historiaa.

Ye-evl evp. Tuomo Hirvonen: ”Hyvästi Heinjoki”
Hirvonen on kirjoittanut kaunokirjallisen fiktiivien teoksen, joka perustuu tapahtuneisiin
tosiasioihin ja eläviin esikuviin. Teoksen tapahtumat ajoittuvat 9.-16. kesäkuuta 1944. Kirja kertoo
keskikannakselaisen Heinjoen asukkaiden arkiaskareista ja tulevaisuuden unelmista. Kirja kertoo
pienten poikien puuhista ja kaverisuhteista sodan varjossa. Kirjan teksti on sujuvaa ja tarina kulkee
kronologisesti siitä, kun tykkien jylinä kantautuu Heinjoelle ja siihen kunnes sen asukkaat joutuvat
jättämään kylän.

Kenrl evp. Ilkka Ilmola: ”Moskun mailla”
Hyvin elävästi kirjoitettu kirja Suomen luonnosta, metsästyksestä ja kalastuksesta, mutta erityisesti
ystävyydestä ja kaverihengestä. Kirjan on samalla Lapin maisemakuvausta. Kirja perustuu
kirjoittajan omiin kokemuksiin ja matkoihin Lapissa. Kirjan ote on vertailukelpoinen minkä tahansa
Suomessa ilmestyvään kaunokirjallisen teoksen kanssa. Loistava kirja kaiken kaikkiaan ja kirjan
parissa voi viettää nautittavia ja rentouttavia lukuhetkiä vaikka ei metsämies olisikaan.

Ev evp Pekka Majuri: ”Tiedustelua ja topografiaa, Mittamies- ja Topografikilta 50 vuotta”
Teos on Mittamies- ja Topografikillan 50-vuotis kiltahistoriikki. Kirjoittajalla itsellään on yhteys
tähän alaan aloittaessaan palveluksensa vuonna 1973 Niinisalossa Mittauspatteristossa päätyen
patteriston komentajaksi vuosina 1986–1988. Kilta perustettiin vuonna 1964 ja se toimi
elinvoimaisena 1980-lvulle saakka vaikka Mittauspatteristo menetti itsenäisen asemansa vuonna
1979. Kiltaan liittyi tiedustelutoiminta uuden killan – Mittamies- ja tiedustelukillan myötä. Myös
Topografikillan toiminta oli aktiivista perustamisensa jälkeen vuonna 1987, mutta 2000-luvulla
kiltatoiminta koki haasteita ja synergiaetujen vuoksi uusi kilta - Mittamies- ja Topografikilta
perustettiin vuonna 2012. Tuloksena on runsaasti kuvia sisältävä hieno historiikkiteos.

Kom evp. Erkki Marttila: "Tulitettiin viimeiseen asti" - Niilo Kivisolan muistelmat
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Kirjassa Marttila kertoo Niilo Kivisalon elämän vaiheista lapsuudesta alkaen. Salmissa syntynyt
Niilo Kivisola palveli Laatokan Rannikkoprikaatin ilmatorjunnassa osallistuen Viteleen raskaisiin
taisteluihin 1944. Kirja tuo esiin ihmisen vaiherikkaan elämän lapsuudesta alkaen. Kirjassa esiintyy
paljon henkilöitä. Osa sankareita, osa aivan muuta. Niilo kertoo asiat suoraan, eikä säästä itseään
eikä muita. Ihmisen erehtyminen on osa elämää. Kirja on kertomus sodasta ja myös Niilon
rakkaudesta vaimoaan kohtaan. Teos on hyvin kansanomaisesti kirjoitettu hieno muistelmateos.

Ye-evl evp., FL Urho Myllyniemi: Vain valioita joukossamme on. Lottien 14.Valonheitinpatteri
Helsingin ilmatorjunnassa 1944.
Kirjoittaja on onnistunut valitsemaan omaperäisen lähtökohdan tutkiessaan sotahistoriaa. Lottien
14. Valonheitinpatteri ei heti nouse esiin, kun sotahistorioitsijat miettivät tutkimusaiheitaan.
Ilmatorjunta tarvitsi henkilöstöä keväällä 1944. Kun samoihin aikoihin ilmatorjunta sai uutta
kalustoa, se tarvitsi lisää osaavaa henkilöstöä. Päämaja esitti Lotta Svärd -järjestölle, että
naisylioppilaita koulutettaisiin valonheitinyksiköiden henkilöstöksi, mikä esitys sitten toteutettiin.
Kirja etenee kronologisesti lottien valoheitinpatterin syntyyn vaikuttaneista tekijöistä lottien
koulutuksen kautta valonheitin patterin perustamiseen, toimintaan ja kotiuttamiseen. Aihe on
erittäin hieno ja omistettu pääkaupunkia puolustaneille valonheitin lotille.

Ye-evl evp. Jarmo Nieminen: Aarresaaret - Helsingin saariston uskomaton luonto
Saaristo-opas, luontokuvaaja ja tietokirjailija Jarmo Nieminen on tarkkaillut ja kuvannut Helsingin
edustan saaria kymmeniä vuosia. Työn tuloksena on syntynyt tämä hieno teos, joka voitti WWF:n
vuoden luontokirja -palkinnon vuonna 2014. Ulkosaarten kehä on aina vartioinut ja puolustanut
Helsinkiä. Saarilta on vuosisatojen ajan tähyilty erivärisissä univormuissa milloin länteen, milloin
itään. On odotettu pelastajia ja pelätty hyökkääjiä, rakennettu linnoituksia tuhansien miesten ja
hevosten voimin. Ihmisen rakentaessa saaria niiden luonto on mukautunut tapahtumiin ja
käyttänyt uudet mahdollisuudet hyväkseen. Tykkituli, sotaväen toiminta ja linnoitustyöt ovat
muuttaneet maisemaa ja tarjonneet elinmahdollisuuksia uusille kasveille ja eläimille. Kirjassa kuvat
ja tarinat liittyvät hienosti toisiinsa. Tämä kirja on sotataidetta.

YE-evl evp. YTT Arto Nokkala: ”Kyky ja tahto - Suomen puolustus murroksessa”
Erittäin kiinnostava, pohdiskeleva ja ajankohtainen kirja. Todella laajasti Suomen puolustusta
tarkasteleva teos, jossa käsitellään turvallisuutta ja puolustuskykyä, väkivaltaa ja asevoimia,
konfliktien hallintaa, Suomen puolustuksen perusteita sekä maailman muutosta ja Suomen
asemaa tässä muutoksessa. Kirja on hyvin perusteltu ja suomalaista puolustusta on analyyttisesti
arvioitu. Kirja on erittäin looginen, uskottava ja näkökulmaltaan ehjä. Harvoin näkee yhtä
perusteellisia kannanottoja Suomen puolustuksen ytimestä. Kirjan tiedot ovat perustuvat pitkältä
ajalta kerättyyn tutkimustietoon. Arto Nokkalan kirjaa voidaan pitää merkittävänä puheenvuorona
aina ajankohtaisesta Suomen puolustuksesta. Samalla kirjassa kuin huomaamatta esitellään
ansiokas metodi suomalaisen puolustuksen murroksien tutkimiseksi.

Evl evp, Director Cantus Matti Orlamo: ”Kaaderilaulajien marssi, alla marcia, sävellys ja
sanoitus”
Teos, jonka kuulimme tämän tilaisuuden aluksi on tehty Kaaderilaulajien 20-vuotiskonserttiin ja
tarkoitettu käytettäväksi reippaaksi tervehdys- ja hengenkohottamislauluksi kaaderijoukossa.
Teoksessa on tarttuva melodia. Sana- ja sävelrytmi vastaavat hyvin toisiaan. A-osa noudattaa
kultaisen leikkauksen periaatetta ja B-osassa on loppunousu, mikä sopii laulun tyyliin. Sävellys on
hieno lisä Kaaderilaulajien ohjelmistoon, josta Sibelius Akatemian kirkko- ja mieskuoromusiikin
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emeritus professori Reijo Pajamo on todennut: ”kappaleessa tulee hyvin esille niin laulamisen taito
kuin myös laulamisen ilo.”

Maj, ST Marko Palokangas: ”Räjähtävää tyhjyyttä - sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa”
Maanpuolustuskorkeakoulussa julkaistu väitöskirja on poikkeuksellisen laajaan lähdeaineistoon
perustuva tutkimus, joka muodostaa kokonaiskuvan ja analysoivan perustutkimuksen kansallisen
sissitoiminnan kehityksestä osana suomalaista sotataitoa. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: miten
sissitoiminta on kehittynyt osana suomalaista sotataitoa. Ajallisesti tutkimus kattaa vuodet 1918–
1983, mutta tutkimuksen painopiste on toisen maailmansodan jälkeisissä ajankohdissa. Tuloksena
on yli 500-sivuinen kuvitettu teos. Meillä sissitoiminnan perusajatus näyttäytyi kylmän sodan
aikana periaatteena: äärimmäinen keino puolustaa maata. Vaikka sissitoiminta on lähes kadonnut
sotataidollisesta keskustelusta, niin Marko Palokangas toteaa kansallisella sissitoiminnalla ja sen
kokemuspohjalla olevan yhä elintilaa nyky-Suomessa.

Ye-evl evp. Juhani Porvali: ”Linnoittaminen Karjalankannaksella 1942 – 1944”
Teos on peruskartoitus kantalinnoittamisesta asemasotavaiheessa vuosina 1942–1944.  Tämä
tutkimus on osa koko Suomen rajoilla tehtyä linnoitustyötä. Tutkimus kuvaa linnoittamista
Kannaksen etulinjassa ja VT-linjalla sekä linnoitusjoukkojen toimintaa. Tutkimus esittää myös
kritiikkiä tehtyjä päätöksiä kohtaan. Mielenkiintoinen tutkimus erityisalasta.

Maj, FT Antti-Tuomas Pulkka: “The interaction of motivation and learning environment. The role
of goal orientations in students´course evaluations”
Tässä Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin aikuisopiskelijoiden
tavoiteorientaatioiden yhteyttä heidän käsityksiinsä oppimisympäristöstä ja
opintomenestykseensä. Tutkimuksessa kehitettiin oppimisympäristöä arvioiva kysymyssarja,
tarkasteltiin opiskelijoiden tavoiteorientaatioprofiileja ja niiden ajallista pysyvyyttä ja tutkittiin
tavoiteorientaatioiden, kurssikohtaisten tavoitteiden, kurssipalautteiden ja opintomenestyksen
välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen tulosten pohjalta opettajien tulee olla tietoisia sekä yksilöllisistä
että ympäristöön liittyvistä tekijöistä, jotka tuottavat erilaisia tulkintoja opetuksen ratkaisuista,
sillä tulkinnat voivat merkittävästi vaikuttaa motivaatioon ja oppimiseen. Pulkan väitöskirja sai
arvosanan Laudatur.

Sotilasprofessori, evl Jari Rantapelkonen: ”Strategisen viestinnän salat”
Kirja on merkittävä teos Strategisen kommunikaation alueella. Se on ensimmäinen alaa
monipuolisesti esittelevä suomenkielinen teos, jossa kirjoittajina ovat alan kansalliset
erityisosaajat eri organisaatioista. Kirjan teema on ajankohtainen ja kirja kiinnostaa aikamme
viestinnän ammattilaisia ja harrastajia. Teoksen nimi viittaa saloihin, jotka liittyvät strategiseen
viestintään. Käsitteellä voidaan ymmärtää sitä, että asia on vähän tunnettu tai itse asiaan liittyy
salaisuuksia. Teos vastaa näihin kumpaankin teemaan kertomalla strategisesta viestinnästä
ilmiönä ja sen olemuksesta eri toimintaympäristöissä. Teoksessa esitetään strategisen viestinnän
teoriaa ja valotetaan mm. valtion, Suojelupoliisin ja puolustusvoimien viestintää, joista
aikaisemmin ei ole kirjoitettu. Kirjalla on merkitystä alan opetuksessa ja tutkimuksessa.

Ye-evl evp. Seppo Takamaa: ”Kultaa ja koparakeittoa”
Teos on henkilökohtainen muistelmakirja, jossa liikutaan Ahvenanmaalla, Lapissa ja Kauhavalla
Ilmasotakoulussa. Kirjassa tutustutaan Takamaan ruotsinkielen opettajaan Feetuun, kesänviettoon
Ahvenenmaalla sekä eräretkiin Nellimin kolttakylän lähellä. Lisäksi kirjoittaja palaa entisen
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Ilmasotakoulun lento-oppilaiden kanssa tekemiinsä pelastautumisharjoituksiin Hammas- ja
Appistuntureiden erämaa-alueilla. Hieno kuvaus Seppo Takamaan elämästä ja kokemuksista.
Muuten se koparakeitto on kamalan näköistä poron sorkista ja puikulaperunoista tehtyä soppaa.

Evl evp. Heikki Tiilikainen: ”Sodassa vieraalla maalla. Suomalaiset Turkin sodassa 1877 – 1878”
Teos kuvaa sodan kulkua Balkanin poliittisesta kriisistä lukuisten taisteluiden kautta
rauhansopimukseen, jossa kylvettiin siemenet moneen uuteen konfliktiin. Se on Turkin ja Venäjän,
Osamannien sodasta kirjoitettu huima tietokirja. Se on ensimmäinen teos laatuaan, joka sijoittaa
Suomen kaartin sotaretken 1877–1878 laajempien maailmantapahtumien kehyksiin ja tarkastelee
tuon sodan kytkentöjä ja vaikutuksia tähänkin hetkeen. Kirjan painopiste on Suomen Kaartin
ulkopuolella Venäjän armeijan muissa joukko-osastoissa palvelleiden suomalaisten upseerien
kokemuksissa. Työn tekemiseen on myös osallistunut professori Jouni Suistola. Kirja on merkittävä
lisä Suomen poliittiseen ja sotilaalliseen historiaan.

Ev evp. Pekka Tynkkynen: ”Itä-Suomen sotilasläänin historiikki "Idän lukko"
Teos on koonnut yhteen Itä-Suomen sotilasläänin historian, perinteet, tehtävät ja tapahtumat ja se
kuvaa sekä sotilasläänin, sen esikunnan että aluetoimistojen moninaista toimintaa. Pekka
Tynkkynen palveli yli 6 vuotta tässä sotilasläänissä, jonka olemassaolo kesti 7 vuotta, joten hänellä
on ollut erinomainen tausta tälle historiatyölle. Kirjan kirjoittamiseen ovat osallistuneet
sotilasläänin komentajat, aluetoimistojen päälliköt ja huoltorykmentin komentajat. Kirja on selkeä
ja rakennettu hyvin. Sisällöllisesti se on tärkeä ja kiinnostava, hyvin kirjoitettu sotilasläänin
historiikki.

Ev evp. Esko Vaahtolammi: ”Suomalaisen sotatieteellisen tutkimuksen painotuksia Tiede ja ase-
teossarjan valossa – perusselvitys”
Tiede- ja asekirjat 1-64 on digitoitu ja kirjoittaja on koonnut tiivistelmät kaikista noiden kirjojen
artikkeleista (536 artikkelia). Suuren työmäärän vaatinut digitointi palvelee kaikkia upseereita ja
tutkijoita. Artikkelit ovat saatavissa Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan palvelimelta erilaisia
hakukriteerejä hyväksikäyttäen. Tiede ja ase -vuosikirjojen tavoite on ollut antaa upseereille
kanava julkaista omia tutkimuksiaan. Kirjoittajan selvityksen mukaan vuosikirjat ovat hyvin
seuranneet aikaansa ja esillä olleita ilmiöitä ja monissa asioissa artikkelit ovat jopa ennakoineet
tulevaa kehitystä. Työ merkittävällä tavalla edistää sotatieteellistä tutkimusta.

Ev evp. Pentti Väänänen: Väänästen sukukirja, Reittiön Väänäset
Väänänen on alkujaan savolainen talonpoikaissuku. Reittiön Väänästen esi-isät lienevät tulleet
1500-luvulla Rantasalmelta Kuopion pohjoispuolelle ja sieltä Reittiölle 1600-lvun alussa.
Sukuhaaran edustajia asuu nyt ympäri Suomea ja Eurooppaa sekä eri puolilla maailmaa.
Sukuhaaran jäsenet ja sukuseuran sukututkijat ovat keränneet henkilötietoja, muistoja ja kuvia yli
6000:sta Reittiön Väänäsestä. Sukuseura on yksi vanhimmista ja aktiivisimmista. Pentti Väänänen
on tehnyt suuren työn kootessaan tämän sukukirjan.

Ye-evl evp Lauri Väättänen: ”Lauri Miettinen ja asekätkentä Vakka-Suomessa”
Kirja kertoo vuonna 1907 syntyneestä evl Lauri Miettisestä ja hänen roolistaan Vakka-Suomen
Suojeluskuntapiirin asekätkennän johtajana. Tämä vajaan kolmen vuoden kirjallinen työ on
kunnianosoitus kirjoittajan kummisedälle, Vakka-Suomen ja koko Suomen asekätkijöille.
Kätkijöiden tavoitteena oli iskuosaston varustaminen Neuvostoliiton mahdollista miehitystä
torjumaan. Lokakuussa 34 upseeria kutsuttiin Mikkeliin saamaan ohjeita kätkennän
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toteuttamiseksi. Toiminnan paljastuttua Vakka-Suomessa kuulusteltiin yhteensä 131 henkilöä,
mutta läheskään kaikkia ei asetettu syytteeseen. Majuri Miettinen sai toiminnastaan isänmaan
hyväksi vuoden ja neljä kuukautta vankeutta. Toiminta omalta osaltaan esti Stalinin suunnitelmat
Suomen ottamisesta Neuvostoliiton haltuun.

Kaaderilaulajat: ”Kaaderit hei, hei hurraa. Kaaderilaulajat 20 vuotta 1994 – 2014 ja juhlalevy
Kaaderilaulajat ry on suomalaisten upseerien mieskuoro kadetista kenraaliin. Teos on kuvaus
kadettiupseerien järjestötyöstä, kadettihengen ylläpidosta mieskuorolaulun merkeissä osana
kansallista mieskuoroharrastusta. Vaikka kuoro yhdistyksenä on vain 20-vuotias, niin kuoro
edustaa vuosisataista laulavien upseerien perinnettä. Teos on usean kirjoittajan tuotos.
Juhlavuoteen liittyen kaaderilaulajat tekivät juhlalevyyn, johon mm. sisältyy Kaartin soittokunnan
ja solistien sopraano Johanna Rusanen-Kartano ja baritoni Jani Kyllösen esittämä Sam Sihvon
Jääkärin morsian, jota ei ole äänitetty vuosikymmeniin. Erityismaininnan toiminnastaan ansaitsee
kirjan päätoimittajana toiminut eversti evp. Esko Nieminen.

Palkinnot lehtiartikkeleista nuorille upseereille

Säätiö jatkaa jo perinteeksi muodostunutta tapaa palkita nuoria upseereita heidän
lehtiartikkeleistaan omissa lehdissämme. Pyrimme kannustamaan nuoria upseereita kirjoittamaan
ja esittämään rohkeasti mielipiteitään omissa lehdissämme.

Sotilasaikakauslehden päätoimittajan esityksestä palkitaan
- yliluutnantti Jani Liikola Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta artikkelistaan ”Uuden luominen
edellyttää organisaation ravistamista”, SAL 2/2014

Kylkiraudan päätoimittajan esityksestä palkitaan
- kapteeni Juha Tuominen Maanpuolustuskorkeakoulusta hänen verkkokirjoituksistaan
Kylkiraudan verkkosivuilla

Onnittelen kaikkia palkittuja!


